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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre a aplicação do princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres 
(2008/2012(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 192.º, segundo parágrafo, do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 2.º e o n.º 3 do artigo 141.º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Reduzir as disparidades salariais 
entre homens e mulheres" (COM (2007) 0424),

– Tendo em conta o relatório elaborado pela rede de peritos jurídicos da Comissão em 
matéria de emprego, assuntos questões sociais e igualdade entre homens e mulheres,

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, adoptado 
pelo Conselho Europeu de Bruxelas em 23 e 24 de Março de 2006,

– Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu baseada no artigo 141.º 
do Tratado CE,

– Tendo em conta o Quadro de Acção dos Parceiros Sociais Europeus para a Igualdade 
entre Homens e Mulheres,

– Tendo em conta as suas resoluções de 13 de Março de 2007 sobre um roteiro para a 
igualdade entre homens e mulheres (2006-2010) e… de Setembro de 2008 sobre a 
igualdade entre homens e mulheres – 2008 (2008/2047 (INI)),

– Tendo em conta os artigos 39.º e 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher sobre a igualdade entre 
homens e mulheres e o parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A6-
0000/ 2008),

A. Considerando que as mulheres ganham, em média, menos 15% do que os homens na 
União Europeia, sendo que esse diferencial chega a atingir os 25% no sector privado; que 
a disparidade salarial entre mulheres e homens varia de 4% a 25% nos Estados-Membros 
e que nada indica que venha a baixar significativamente,

B. Considerando que a disparidade salarial entre homens e mulheres continua a ser 
persistente, apesar do acervo legislativo significativo em vigor há mais de 30 anos, das 
medidas adoptadas e dos recursos gastos para a reduzir,

C. Considerando que as mulheres obtêm uma taxa de sucesso escolar mais elevada do que os 
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homens em todos os Estados-Membros e representam a maioria de licenciados, sem que 
se assista a uma redução comparável da disparidade salarial,

D. Considerando que a disparidade salarial decorre de uma discriminação directa e indirecta, 
bem como de factores sociais e económicos, da segregação no mercado de trabalho e da 
estrutura salarial geral, estando, além disso, relacionada com alguns factores jurídicos, 
sociais e económicos que excedem a simples questão da igualdade de remuneração por 
trabalho igual,

E. Considerando que, conquanto a redução da disparidade salarial fosse um dos objectivos 
da Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego, não foi suficientemente 
abordada pela maioria dos Estados-Membros,

F. Considerando que uma melhoria do quadro jurídico da UE permitiria aos 
Estados-Membros e aos parceiros sociais identificar melhor as causas subjacentes da 
persistência da diferença de remuneração entre homens e mulheres,

G. Considerando que as profissões e empregos em que há uma predominância de mulheres 
têm tendência para ser subvalorizados relativamente àqueles em que predominam os 
homens, sem que isso se explique necessariamente por critérios objectivos,

H. Considerando que os dados apontam para o facto de as qualificações e as experiências 
adquiridas por mulheres serem financeiramente menos recompensadas do que as 
adquiridas por homens; que o conceito de "igualdade de remuneração por trabalho de 
igual valor" implica, igualmente, uma redefinição dos papéis societários que, até aqui, 
têm sido influenciados por uma abordagem estereotipada do género,

I. Considerando que a disparidade salarial tem um forte impacto no estatuto das mulheres 
no plano económico e social, ao longo da vida activa e para além dela, e, 
consequentemente, que as mulheres correm um maior risco de pobreza e são 
economicamente menos independentes,

J. Considerando que o Parlamento exortou repetidamente a Comissão a empreender 
iniciativas que contribuam para suprimir a disparidade salarial, incluindo uma revisão da 
legislação em vigor,

K. Considerando que a Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à 
actividade profissional (reformulação) indica que a igualdade entre homens e mulheres é 
um princípio essencial e indispensável do acervo comunitário, incluindo a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça no que se refere à discriminação sexual, sendo, por conseguinte, 
oportuno estabelecer novas disposições para a sua aplicação, 

L. Considerando que, como anunciado na Comunicação acima referida, intitulada "Reduzir 
as disparidades salariais entre homens e mulheres", a Comissão irá proceder, em 2008, a 
uma análise do quadro jurídico da UE em matéria de igualdade de remuneração que 
deverá envolver todas as partes interessadas; que os resultados desta análise devem ser 
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devidamente publicitados,

M. Considerando que não se encontra em fase de elaboração qualquer proposta, condição 
imposta pelo disposto no nº 2 do artigo 39º do Regimento, 

1. Solicita à Comissão que, até 31 de Dezembro de 2009 e com base no artigo 141.º do 
Tratado CE, apresente ao Parlamento uma proposta legislativa sobre a revisão da 
legislação em vigor relativa à aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres, no seguimento das recomendações pormenorizadas seguidamente 
apresentadas1;

2. Confirma que estas recomendações respeitam o princípio da subsidiariedade e os direitos 
fundamentais dos cidadãos;

3.  Considera que a proposta solicitada não terá quaisquer implicações financeiras; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações 
pormenorizadas que a acompanham à Comissão, ao Conselho e aos parlamentos e 
governos dos Estados-Membros.

                                               
1 A Directiva 75/117/CEE do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1975, relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros no que se refere à aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre os trabalhadores 
masculinos e femininos (JO L 45 de 19.2.1975, p. 19) foi incorporada na Directiva 2006/54/CE. Nos termos do 
disposto na Directiva 2006/54/CE, a Directiva 75/117/CEE é revogada com efeitos a partir de 15 de Agosto de 
2009, data que também é o prazo-limite para a transposição desta directiva.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO: RECOMENDAÇÕES 
PORMENORIZADAS SOBRE O CONTEÚDO DA PROPOSTA SOLICITADA   

Recomendação 1: DEFINIÇÕES

A Directiva de reformulação n.º 2006/54 contém uma definição de igualdade de remuneração 
que transcreve as disposições da Directiva 75/117. Para dispor de categorias mais precisas que 
sirvam de ferramentas para resolver a disparidade salarial entre homens e mulheres, é 
importante definir de forma mais detalhada os diferentes conceitos, como: 
- Disparidade salarial entre homens e mulheres; 
- Discriminação salarial directa; 
- Discriminação salarial indirecta; 
- Disparidade nas pensões - em diferentes pilares dos regimes de pensões, ou seja, em regimes 
financiados por repartição, em pensões profissionais (como prolongamento da disparidade 
salarial após a reforma)

Recomendação 2: ANÁLISE DA SITUAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS 
RESULTADOS

2.1. A falta de informação e sensibilização de empregadores e trabalhadores sobre 
disparidades salariais existentes ou possíveis no seio da empresa debilitam a aplicação do 
princípio consagrado no Tratado e na legislação em vigor.

2.2. É por isso essencial que a realização regular de auditorias aos salários, assim como a 
publicação dos seus resultados, seja obrigatória nas empresas (por exemplo, em empresas 
com, pelo menos, 20 trabalhadores).

2.3. Os empregadores deveriam facultar os resultados aos trabalhadores e seus representantes 
sob a forma de estatísticas salariais, descriminadas por sexo. Estes dados deveriam ser 
compilados a nível sectorial e nacional em cada Estado-Membro.

Recomendação 3: AVALIAÇÃO DO TRABALHO

3.1. O conceito de valor do trabalho caracteriza-se por uma abordagem estereotipada que não 
favorece as mulheres pondo, por exemplo, a ênfase na força física em vez de nas 
competências interpessoais ou na responsabilidade.

3.2. A iniciativa da Comissão deveria, por conseguinte, concentrar-se na obrigação de os 
Estados-Membros introduzirem avaliações de emprego neutrais do ponto de vista do género 
que permitam a empregadores e trabalhadores identificar uma possível discriminação salarial 
baseada numa definição de tabela salarial tendenciosa, respeitando simultaneamente as 
legislações e tradições nacionais no que refere ao sistema de relações laborais. Tais elementos 
de avaliação do trabalho deveriam ainda ser transparentes e disponibilizadas a todas as partes 
interessadas, bem como às inspecções do trabalho e aos organismos especializados no 
domínio da igualdade.
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Recomendação 4: ORGANISMOS COMPETENTES EM MATÉRIA DE IGUALDADE 
Os organismos competentes em matéria de igualdade deveriam desempenhar um papel 
especial na redução da disparidade salarial entre homens e mulheres, cabendo-lhes 
monitorizar e, sempre que possível, aplicar de forma mais eficaz e independente a legislação 
sobre igualdade entre homens e mulheres. 

O seu papel deveria ser incrementado mediante: 
- a prestação de apoio e conselhos às vítimas de discriminação salarial; 
- a apresentação de estudos independentes sobre a disparidade salarial; 
- a publicação de relatórios independentes e a elaboração de recomendações sobre qualquer 
questão referente à discriminação salarial (directa e indirecta). 

Recomendação 5: DIÁLOGO SOCIAL

É necessário proceder a um minucioso exame suplementar das convenções colectivas e das 
tabelas salariais aplicáveis, e estabelecer regimes de avaliação do emprego, principalmente no 
que se refere ao tratamento dos trabalhadores com contratos de trabalho a tempo parcial e dos 
trabalhadores com outros contratos de trabalho atípicos ou pagamentos 
suplementares/bonificações (concedidas com maior frequência a homens do que a mulheres). 
Os Estados-Membros - respeitando embora a legislação nacional e as convenções colectivas 
ou práticas nacionais - deveriam incentivar os parceiros sociais a introduzir avaliações de 
emprego neutrais do ponto de vista do género que permitam a empregadores e trabalhadores 
identificarem possíveis discriminações salariais baseadas numa definição de tabela salarial 
tendenciosa.

Recomendação 6: SANÇÕES

6.1. A legislação neste domínio é por diversas razões manifestamente menos eficiente e, tendo 
em conta que o problema não pode ser só resolvido através da legislação, a Comissão e os 
Estados-Membros deveriam considerar a possibilidade de reforçar a legislação em vigor 
impondo sanções adequadas. 

6.2. É importante que os Estados-Membros adoptem as medidas necessárias para assegurar 
que as infracções ao princípio da igualdade de remuneração por trabalho de igual valor 
estejam sujeitas a sanções adequadas. 

6.3. Recorde-se que ao abrigo da Directiva de reformulação n.º 2006/54, os Estados-Membros 
já estão obrigados a impor uma indemnização ou reparação (Título III, Disposições 
horizontais, Capítulo 1, artigo 18.º), assim como sanções (Capítulo 3, Disposições horizontais, 
artigo 25.º) "efectivas, proporcionadas e dissuasivas". Contudo, estas disposições não são 
suficientes para evitar infracções ao princípio da igualdade de remuneração. Por este motivo, 
propõe-se que: 

- a indemnização ou reparação não seja limitada pela fixação prévia de um limite máximo; 

- as sanções incluam o pagamento de uma indemnização à vítima; 

- as inspecções do trabalho requeiram o pagamento de coimas (por exemplo, em caso de não 
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notificação ou não disponibilidade de análises estatísticas salariais discriminadas por género 
(em conformidade com a recomendação 2); 

- a perda de direito a prestações públicas, subsídios (incluindo fundos comunitários  geridos 
pelos Estados-Membros) e processos de celebração de contratos públicos, como já se encontra 
previsto nas Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE relativas à coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos ("As entidades adjudicantes podem impor condições especiais de 
execução do contrato... (que) podem, nomeadamente, atender a considerações sociais e 
ambientais").
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O quadro jurídico da UE é muito vasto no que se refere à igualdade de remuneração. O 
impacto, contudo, depende da eficácia da aplicação, que pode ser complicada.

Os dados apontam para uma disparidade de remuneração persistente entre homens e mulheres. 
Os últimos valores revelam um diferencial de 15% entre a remuneração horária bruta dos 
homens e das mulheres e um diferencial de 25% no sector privado. A disparidade salarial 
entre homens e mulheres costuma ser explicada por diferenças individuais, como a idade, a 
educação e a experiência. Os factos sugerem, porém, que estas diferenças desempenham um 
papel relativamente menor na persistência da disparidade salarial entre homens e mulheres.

Uma vez que as diferenças baseadas nas características individuais estão a diminuir na UE -
ainda que continuem a ser importantes em alguns países -, a disparidade salarial entre homens 
e mulheres parece estar mais relacionada com o nível de segregação profissional e com o 
impacto da estrutura salarial. A rigidez e a persistência da disparidade salarial entre homens e 
mulheres tornam evidente que são necessárias políticas multifacetadas que visem a aplicação 
de legislação e a supressão da segregação no mercado de trabalho.

Os peritos concordam que a discriminação salarial directa baseada no sexo é minorada pela 
legislação em vigor. A discriminação indirecta parece ser uma questão decorrente da 
disparidade salarial em sectores segregados. Devido à diferença de remuneração resultante da 
segregação económica, a legislação, que é mais eficaz no combate à discriminação directa, 
tem uma eficácia limitada. A avaliação do quadro legislativo mostra algumas diferenças na 
legislação no que se refere à disparidade salarial entre homens e mulheres. A Directiva 
75/117/CEE e a Directiva de reformulação 54/2006/CE revelam uma diferença profunda no 
princípio: em 1975, a disparidade salarial entre homens e mulheres foi considerada uma 
questão de concorrência económica, que "faz parte integrante do estabelecimento e do 
funcionamento do mercado comum", enquanto a directiva de 2006 assenta no "princípio da 
igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento".

A legislação strictu senso tem contudo o mesmo âmbito: determinar as causas da insuficiente 
eficácia.

O relatório visa reforçar a disposição jurídica em vigor, tendo em conta que a segregação 
económica dificilmente poderia ser influenciada por este tipo de legislação.

Regista-se uma mudança fundamental na definição de salário de acordo com numerosos 
acórdãos do TJE. Tem-se assistido a uma evolução significativa em termos de procedimento e 
de soluções possíveis, em parte devido à influência das políticas de luta contra a 
discriminação.

Além da legislação, as respostas políticas podem em princípio ser estruturadas segundo 3 
linhas: 
1) Política de igualdade de remuneração, para resolver a discriminação directa e indirecta 
2) Política de igualdade de oportunidades, que visa a conciliação da vida profissional e 



PE404.763v01-00 10/10 PR\718444PT.doc

PT

familiar, de que resultam modelos de emprego contínuos
3) Políticas salariais, orientadas para a redução de desigualdades salariais, e melhoria da 
remuneração dos empregos mal pagos e predominantemente femininos

A combinação eficaz destas políticas pode depender de particularidades nacionais e das 
principais causas da disparidade na remuneração entre homens e mulheres.

Alguns relatórios nacionais solicitados pela Comissão mostraram que em vários Estados-
Membros a diferença de remuneração entre homens e mulheres é uma questão pouco 
relevante no debate público e na ordem de trabalhos política. Um dos principais problemas 
identificados foi o de que não há uma "apropriação real" do problema, dado que ninguém se 
sente realmente responsável por fazer desaparecer a disparidade salarial entre homens e 
mulheres.

A actual descentralização do contexto salarial pode aprofundar as consequências no futuro. A 
situação pode ser mais complicada nos Estados-Membros em que a influência dos parceiros 
sociais é fraca, em que o papel dos sindicatos está a diminuir ou em que não existe negociação 
salarial. Manter a abordagem individual nos contratos de trabalho, sem qualquer informação 
sobre a remuneração por trabalho idêntico, poderá resultar num aumento da disparidade 
salarial entre homens e mulheres.

É claro que melhorar a legislação em vigor, por si só, não poderá resolver o problema da 
disparidade salarial entre homens e mulheres. Só uma combinação eficaz de políticas, que 
inclua uma legislação melhorada e mais eficaz, com responsabilidades claras, poderá dar 
resposta a um dos problemas mais persistentes no domínio da igualdade entre homens e 
mulheres. Uma legislação com mais de 30 anos sem resultados satisfatórios prova que é 
necessário melhorar a legislação e, sobretudo, reforçar a sua eficácia.
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